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مل کر، ہم سبھی Safe@Inova ہو سکتے ہیں

آپ کیسے مدد کر سکتے ہیں

ہم سمجھتے ہیں کہ مالقاتیوں سے مریضوں کی بہبود میں بہرتی آتی ہے۔ اصولوں کی پیروی کرتے رہیں، اس سے آپ 

مالقات کے عمل کو جاری رکھنے میں ہ�ری مدد کریں گے۔

• 6 فٹ دور رہنے کے جس�نی فاصلے پر عمل کرتے رہیں

• ماسک لگانے اور مالقات کرنے سے متعلق ہ�ری پالیسیوں کا احرتام کریں

• اپنے ہاتھوں کو باربار دھوئیں/جراثیم سے پاک کریں

یہ آپ کے تحفظ، ہ�رے مریضوں اور ہ�رے عملہ کے تحفظ کے لئے ہے۔ ہر ایک کو Safe@Inova رکھنے میں آپ 

کی رشاکت کے لئے آپ کا شکریہ۔

سبھی مالقاتیوں کے لئے 
رضوری ہے کہ وہ اسپتال میں 

رہنے کی پوری مدت کے 
دوران اپنے منھ اور ناک کو 
ڈھکنے واال ماسک٭ پہنے 

رہیں۔ اگر آپ درست طریقے 
سے ماسک نہیں پہن پاتے ہیں 
تو آپ سے چلے جانے کو کہا 

جائے گا۔

٭موزے جیسے ماسک، رومال 
جیسے ماسک یا ایسے ماسک جن 

سے ہوا کا گزر ہو سکے انھیں 
Inova کی جگہ میں نہیں پہنا جا 

سکتا ہے۔

ہ�ری مالقاتیوں کے لئے عارضی 

حدبندیوں کا احرتام کریں:

• اسپتال میں داخل مریضوں 

کے لئے محدود اوقات: 

دوپہر 1 بجے سے شام 5 

بجے تک

• محدود مالقاتی: ایک دن میں 

ایک شخص، ہاں اس سے کچھ 

صورتیں مستثنی ہیں

–  مکمل پالیسی 

inova.org/visit پر دیکھیں

• مالقات کے اوقات میں تبدیلی 

آ سکتی ہے۔

اپنا ماسک مریض کے کمروں 

سمیت سبھی مقامات میں 

رہتے وقت ہر وقت لگائے 

رکھیں۔ مالقاتیوں کو کھانے 

اور پینے کی اجازت رصف 

کیفے/کھانے کی فراہمی 

والے عالقوں میں ہی ہے۔

محفوظ صفائیمحفوظ فراہمیاںمحفوظ اع¸لمحفوظ مقامات

• معارشتی فاصلہ
• COVID-19 مریضوں کی علیحدگی

• واضح نشانیاں اور رہن� ہدایات
• عالمات کی اسکریننگ اور درجۂ 

حرارت کی جانچیں

• جامع رکن ٹیم کی ٹریننگ
• خصوصی رکن ٹیم کے ذریعہ خود نگہداشت 

کے پروٹوکولز
• واضح مریض تک رسائی اور رہن�ئی

• چہرے کے ماسک رضوری ہیں

• کافی مقدار میں فراہمی
• مریضوں اور مالقاتیوں کو ان کی آمد پر PPE فراہم 

کی جاتی ہیں
• سبھی Inova ٹیم کے اراکین اور مالقاتیوں کے لئے 

ہ�ری فیسلٹیز میں ہوتے وقت ہر وقت ماسک پہنے 
رہنا رضوری ہے

• صفائی اور جراثیم ربائی کا پورا اہت�م
• ہر رات گہری صفائی

ہ�ری مالقاتیوں کے لئے عارضی حدبندیوں کے 
بارے میں مزید معلومات یہاں سے حاصل کریں:
https://www.inova.org/visit
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